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בס"ד

פרוטוקול
ישיבת ועד מנהל
קהילת אחווה רעננה
ע.ר580386225 .
אשר נתכנסה ביום י' אייר תשס"ט 4.5.2009
ברעננה
נוכחים:

חברי ועד  -מאיר דהאן ,יובל הרפז ,אלי סיימון ,חיים אילוביץ ,דרור הר-חן
חברי ועדת ביקורת – יואל נאמן ,עמיחי רוזנברג ,אילן בר אור
רואה חשבון – ניתאי ולנשטין
דרור הר-חן

על סדר היום:

אישור דוחו"ת כספיים ודו"ח מילולי לשנת  ,2008קביעת מועד וסדר יום לאסיפת
חברים ,ביטוח ,שבועות ,סעודה שלישית

יו"ר:

 .1ניתאי ולנשטין הציג בפני חברי הועד וועדת הביקורת את הדוחו"ת הכספיים לשנת .2008
הועד וועדת ביקורת אישרו את הדוחו"ת.
הדוחו"ת יוצגו לאישור בפני אסיפת החברים.
 .2ניתאי ולנשטין הציג בפני חברי הועד וועדת הביקורת את הדו"ח המילולי לשנת .2008
הועד וועדת ביקורת אישרו את הדו"ח.
הדו"ח יוצג לאישור בפני אסיפת החברים.
 .3אסיפת חברים -
 .aנקבעה למוצאי שבת קודש ,פרשת "במדבר" ,23/5/2009 ,בתיכון "אביב" .התכנסות
.21:15
 .bעל סדר היום:
 .iנושאים שוטפים:
 .1אישור הדוחו"ת הכספיים לשנת 2008
 .2אישור הדו"ח המילולי לשנת 2008
 .3אישרור מינוי ועד העמותה )עד לבחירות הצפויות באוקטובר (2009
 .4אישרור מינוי ועדת הביקורת )עד לבחירות הצפויות באוקטובר (2009
 .5אישור מורשי חתימה
 .6מינוי רואה חשבון לשנת 2009
 .7עדכון סטטוס סעיף 46
 .iiנושאי בנית משכן הקבע:
 .1אישור תקציב לתכנון הסופי
 .2אישור לביצוע הפרויקט
בישיבת הועד מתאריך  ,10/12/2008הוחלט כי על מנת לשמור על רוח הוגנת בין
החברים ,על מנת לעמוד בדרישות התקנון ,והחלטות הועד והאסיפות הקודמות ,זכות
ההצבעה תהיה רק למי שהשלים את התחיבויותיו ) 14,400ש"ח(.

כפי שנהגנו עד כה ,תשלומים דחויים שנתקבלו בגזברות ,דינם כתשלום שבוצע בפועל.
הועד קורא לכל החברים והמתפללים הקבועים להצטרף ולהשלים את התשלומים.
 .4חיים אילוביץ יטפל בביטוח לשנה זו.
 .5תיקון ליל שבועות –
 .aיובל הרפז יתאם מעבירי שיעורים ,ואת הלו"ז לערב .הלו"ז יפורסם לקראת החג.
 .bהועד אישר סכום של  500ש"ח לכיבוד למהלך הערב .מאיר דהאן ודרור הר-חן מונו
כאחראים
 .6סעודה שלישית –
 .aעקב ההצלחה והתעצמות ההשתתפות בסעודה שלישית ,הועד החליט כי תיקבע תורנות בין
המתפללים למימון הסעודות.
 .bאחראי תורנות – חיים אילוביץ
 .cמי שאינו מוצא לנכון לקחת חלק בתורנות מתבקש להודיע לחברי הועד
 .dאחראי סידור הסעודות – מאיר דהאן
 .eבפני תורני סעודה שלישית יעמדו שתי אפשרויות -
 .iמימון כספי בתקציב של  200ש"ח ,שיועבר למאיר דהאן ,אשר ידאג לרכישת
המצרכים
 .iiרכישה של המצרכים ,על פי הרשימה באתר הקהילה ,ותיאום הבאתם עם מאיר
דהאן

על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:

______________________

חבר – מאיר דהאן:

______________________

חבר – אלי סיימון:

______________________

